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Về việc đề nghị xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học  

dạy tăng cƣờng tiếng Việt học cho sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng  

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La  

 

Kính gửi: Thường trực HĐND tỉnh Sơn La 

 

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ 

chức các Kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XV, 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng 

cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội đặc biệt khó khăn tỉnh Sơn La, cụ thể như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT   

1. Căn cứ pháp lý 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;  

Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng 

dân tộc thiểu số (DTTS) giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025”; 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; 

Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Ủy ban dân tộc về phê 

duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi 

giai đoạn 2021 - 2025 thay thế Quyết định số 433/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của 

Ủy ban dân tộc; 

Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 
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em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS giai đoạn 2016 - 2020, định hướng 

đến 2025”;  

 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ Quy định 

chính sách phát triển giáo dục mầm non thay thế Nghị định số 06/2018/NĐ-CP 

ngày 05/01/2018 của Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối 

với trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non; Công văn số 

1494/BGDĐT-GDTH ngày 13/5/2021 của Bộ GD&ĐT về việc triển khai thực 

hiện các hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học 

vùng dân tộc thiểu số; 

 Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La về 

Triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm 

non  và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. 

2. Cơ sở thực tiễn 

 Thực tiễn cho thấy, học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) chưa biết hoặc biết 

ít tiếng Việt ảnh hưởng nhiều đến việc tiếp nhận kiến thức, sinh hoạt tại trường 

phổ thông và trực tiếp ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và học tập tại các 

cơ sở giáo dục tiểu học vùng DTTS. 

 Khác với học sinh ở vùng thuận lợi, học sinh DTTS khi đến trường vốn  

tiếng Việt còn nhiều hạn chế do đó việc tiếp thu kiến thức ở nhà trường rất khó 

khăn do bất đồng ngôn ngữ, khả năng nghe - nói bằng tiếng Việt của HS gặp 

khó khăn (Giáo viên nói học sinh không nghe được, không hiểu được nội dung 

theo yêu cầu của giáo viên để thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tiếp thi kiến 

thức), nhiều học sinh không tự tin nói, giao tiếp tiếng Việt trước lớp… Đây là 

rào cản ngôn ngữ, là khó khăn trở ngại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng 

giảng dạy cấp tiểu học, đặc biệt đối với HS lớp 1, 2, 3 vùng DTTS. 

 Nhằm hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn nêu trên, Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 2/6/2016 phê duyệt Đề án Tăng 

cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025.  Căn cứ Quyết định số 1008/QĐ-CP 

ngày 02/6/2016 của Chính phủ; Quyết định số 2805/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2016 

của GDĐT, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 

03/7/2017 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm 

non, học sinh tiểu học vùng DTTS tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020, định hướng 

đến 2025”; Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 31/5/2022 của UBND tỉnh Sơn La 

về Triển khai giai đoạn 2 thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em 

mầm non  và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định 

hướng đến 2025” trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ. 

 Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh, Ngành giáo dục ban hành Kế hoạch, 

hướng dẫn tăng cường tiết Việt (TCTV) cho học sinh DTTS, tập trung chỉ đạo 

nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học, đặc biệt chú trọng thực hiện giải pháp 

TCTV cho học sinh DTTS nhằm khắc phục khó khăn, rào cản ngôn ngữ giúp 
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học sinh DTTS học tốt hơn môn Tiếng Việt và các môn học khác theo mục tiêu 

cấp Tiểu học Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cụ thể 100% các huyện 

thực hiện TCTV cho học sinh DTTS và duy trì tốt môi trường tiếng Việt trong 

và ngoài lớp học tạo cơ hội cho học sinh được giao tiếp giúp các em có khả 

năng dụng tiếng Việt để hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đáp ứng 

yêu cầu đổi mới chương trình, SGK mới. 

Nội dung TCTV tại các trường tiểu học vùng DTTS trên địa bàn tỉnh thực 

hiện theo Tài liệu của  Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lớp 1, lớp 2, lớp 3 là 70 

tiết/năm học. Trong quá trình thực hiện các trường đã vận dụng các phương 

pháp dạy học tiếng Việt với tư cách dạy học ngôn ngữ thứ hai đối với học sinh 

DTTS; tăng thời gian luyện nói, tổ chức các hoạt động TCTV... Nội dung do 

giáo viên chủ nhiệm lớp thực hiện trên lớp, do Tổng phụ trách Đội hoặc giáo viên 

(GV) kiêm nhiệm công tác Đội đảm nhiệm thông qua các hoạt động ngoài giờ lên 

lớp (chủ yếu thực hiện vào buổi 2). 

Công tác TCTV cho học sinh DTTS đã đem lại hiệu quả đáng khích lệ, 

học sinh mạnh dạn, tự tin và thích đi học, khả năng nói tiếng Việt, giao tiếp 

bằng tiếng Việt được cải thiện, học sinh tự tin hơn trước; gỡ bỏ rào cản ngôn 

ngữ, thuận lợi trong việc sử dụng song song tiếng dân tộc và tiếng Việt, tạo 

tiền đề để các em tiếp thu tốt hơn Chương trình cấp tiểu học. Chất lượng các 

môn học nói chung, đặc biệt môn Tiếng Việt được cải thiện, tỷ lệ học sinh yếu 

giảm đáng kể, chất lượng giảng dạy và học tập vùng DTTS đi vào thực chất, 

hiệu quả bền vững hơn trước.  

Tuy nhiên theo yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng và phát triển năng lực, 

phẩm chất theo mục tiêu Chương trình cấp tiểu học, cấp học nền tảng để học sinh 

hoàn thành chương trình các cấp học, bậc học tiếp theo đảm bảo thực chất và bền 

vững đòi hỏi sự nỗ lực, tích cực nhiều hơn nữa của giáo viên và học sinh. Thực tế, 

qua khảo sát chất lượng đầu vào môn Tiếng Việt học sinh lớp 1 chất lượng còn 

thấp so với yêu cầu, tỷ lệ chưa đạt còn cao. Cụ thể: Chất lượng khảo sát đầu vào 

lớp 1 theo yêu cầu đối với trẻ mầm non 5 tuổi: Học sinh chưa đạt về lĩnh vực phát 

triển ngôn ngữ, nhận thức là 18,65%, đây là khó khăn trở ngại đối với học sinh 

DTTS khi học lớp 1 trong chương trình giáo dục phổ thông. 

Để thực hiện tốt hơn nữa nội dung TCTV cho học sinh DTTS theo chỉ đạo 

Công văn số 1494/BGDĐT-GDTH ngày 13/5/2021 của Bộ GD&ĐT, trong đó 

“Địa phương bố trí kinh phí hỗ trợ thêm cho những giáo viên dạy các lớp tăng 

cường tiếng Việt cho học sinh DTTS” nhằm thực hiện cải tiến chất lượng đảm bảo 

thực chất và bền vững. Đây là một trong những khó khăn thách thức đối với Ngành 

giáo dục tỉnh Sơn La, trong khi các cơ sở giáo dục tiểu học chưa đủ giáo viên (toàn 

tỉnh mới đạt 1,3 GV/lớp, còn thiếu 0,2 GV/lớp theo quy định cấp tiểu học là 1,5 

GV/lớp). Mặt khác, Chương trình giáo dục phổ thông 2018, các môn học bắt buộc 

đối với lớp 1, 2, là 7 môn học (25 tiết/tuần), đối với lớp 3 là 9 môn  học bắt buộc 

(28 tiết/tuần); theo quy định Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 

23/06/2017 của Bộ GDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông 

(giáo viên tiểu học định mức là 23 tiết/tuần), đồng thời GV chủ nhiệm lớp được 
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giảm 03 tiết/tuần. Như vậy GV lớp 1, lớp 2 đã dạy vượt định mức quy định 05 

tiết/tuần, GV lớp 3 vượt định mức 8 tiết/tuần đối với trường chưa có GV dạy môn 

chuyên; vượt 01 tiết/tuần đối với trường có đủ giáo viên dạy môn chuyên, nếu thực 

hiện dạy TCTV thì GV phải đảm nhiệm thêm 02 tiết/tuần ngoài quy định.  

Việc đảm nhiệm thêm nhiệm vụ của giáo viên hiện nay là sự tận tâm, tận 

lực và trách nhiệm, sự công hiến của các thầy cô giáo vì học sinh vùng DTTS, 

vì sự tiến bộ và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đặc biệt đối với địa bàn đặc 

biệt khó khăn. Do đó, việc xây dựng chính sách hỗ trợ giáo viên dạy TCTV 

cho HS tiểu học vùng DTTS tỉnh Sơn La cần thiết và cấp bách hiện nay nhằm 

tăng cường khả năng sử dụng tiếng Việt cho học sinh DTTS, bảo đảm cho học 

sinh có vốn tiếng Việt và các kỹ năng cơ bản sử dụng tiếng Việt để hoàn thành 

chương trình giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng học sinh DTTS. 

Về vấn đề chính sách, ngày 08/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 

105/2020/NĐ-CP Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non thay thế 

Nghị định số 06/2018/NĐ-CP, tại Khoản 2 Điều 9 quy định: Giáo viên mầm 

non trực tiếp dạy tăng cường tiếng Việt tại các lớp có trẻ em là người dân tộc 

thiểu số hàng tháng được hỗ trợ thêm là 450.000 đồng/tháng (tương đương với 

0,3 mức lương cơ sở). Như vậy, đối với GV mầm non dạy TCTV cho trẻ em là 

người DTTS đã được nhà nước hỗ trợ; đối với GV tiểu học dạy TCTV lại chưa 

có sự hỗ trợ của Nhà nước mặc dù nội dung và thời lượng thực hiện TCTV của 

GV cho học sinh vùng DTTS là rất cần thiết, nặng nề hơn nên đề xuất mức hỗ 

trợ GV tiểu học dạy TCTV cho học sinh DTTS là 0,3 mức lương cơ sở tương 

đương với 450.000đ/tháng.   

Nếu có chính sách hỗ trợ giáo viên dạy TCTV, ngành giáo dục sẽ chỉ 

dạy học TCTV cho học sinh tại các cơ sở giáo dục như sau: Đối với lớp 1, lớp 

2, lớp 3 dạy 4 tiết/tuần (02 tiết dạy theo Tài liệu TCTV của Bộ Giáo dục do GV 

chủ nhiệm lớp đảm nhiệm; 02 tiết tổ chức hoạt động chung toàn khối 1, 2, 3 do 

Tổng phụ trách Đội hoặc giáo viên kiêm nhiệm công tác Đội thông qua hoạt 

động ngoài giờ lên lớp). 

3. Đối tƣợng chịu sự tác động của chính sách 

Đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách là giáo viên, Tổng phụ 

trách Đội và giáo viên kiêm nhiệm công tác Đội trực tiếp giảng dạy, tổ chức 

hoạt động tăng cường tiếng Việt tại các trường, lớp tiểu học có học sinh dân 

tộc thiểu số thuộc vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Sơn La; Các cấp quản lý giáo dục; học sinh và phụ huynh học sinh tại 

các trường có học sinh là người dân tộc thiểu số thuộc vùng điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách là cơ quan tài chính, cơ 

quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giáo viên, học sinh 

thuộc đối tượng được thụ hưởng chính sách và các đơn vị liên quan. 

4. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ 
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 Đề xuất áp dụng Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của 

Chính phủ Quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non thay thế Nghị 

định số 06/2018/NĐ-CP: Mức hỗ trợ cho GV tiểu học, Tổng phụ trách đội hoặc 

GV kiêm nhiệm Công tác Đội dạy TCTV cho học sinh DTTS hàng tháng 

450.000 đồng/tháng 

 Kinh phí thực hiện trong 01 năm học (9 tháng); tương ứng với mỗi lớp 

là 01 giáo viên chủ nhiệm và mỗi trường có 01 Tổng phụ trách Đội hoặc 

01giáo viên kiêm nhiệm công tác Đội giảng dạy tại các xã, thôn đặc biệt khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. Số kinh phí thực hiện/năm học, đề xuất hỗ trợ 

bằng 0,3 mức lương cơ sở, cụ thể (có Phụ lục kèm theo): 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN 

1. Mục tiêu xây dựng chính sách 

a) Xây dựng chính sách mới hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy TCTV cho học 

sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

b) Thể hiện sự quan tâm của tỉnh đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, 

đặc biệt đối với học sinh tiểu học, bậc học nền tảng trong hệ thống giáo dục 

quốc dân. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách khuyến khích nâng cao chất lượng 

dạy và học đối với học sinh DTTS, góp phần cho giáo dục và đào tạo tỉnh Sơn 

La phát triển ngang bằng với các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc trong những 

năm tới, sử dụng hiệu quả nguồn lực của nhà nước và của tỉnh đầu tư cho sự 

nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo. 

 c) Động viên đội ngũ giáo viên đảm nhiệm thêm nhiệm vụ giảng dạy 

TCTV ngoài Chương trình giáo dục phổ thông, nhằm khích lệ giáo viên nghiên 

cứu thực hiện hiệu quả nội dung TCTV trong giảng dạy và tổ chức hoạt động 

giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương . Tạo tiền đề 

để học sinh DTTS học tập tốt chương trình cấp tiểu học và các cấp học tiếp 

theo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục vùng DTTS trên địa bàn tỉnh. 

2. Quan điểm xây dựng văn bản 

Đảm bảo đúng quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục xây dựng, ban 

hành Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội dung 

đảm bảo phù hợp với với quy định của pháp luật. 

III. NỘI DUNG CỦA NGHỊ QUYẾT 

 Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cường 

tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế  - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

 1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ giáo viên 

tiểu học dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm các thôn, bản đặc biệt khó khăn 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ) đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3.  



 6 

 2. Đối tƣợng áp dụng: Giáo viên chủ nhiệm lớp, Tổng phụ trách Đội, giáo 

viên kiêm nhiệm công tác Đội tại cơ sở giáo dục phổ thông công lập trực tiếp dạy 

tăng cường tiếng Việt, tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt cho học sinh lớp 

1, lớp 2, lớp 3 thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Sơn La. 

 3. Định mức hỗ trợ: Các đối tượng tại Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này, 

hàng tháng được hưởng một khoản tiền là 450.000 đồng/tháng (Bốn trăm năm 

mươi nghìn đồng), không dùng tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp. 

 4. Thời gian hỗ trợ tính theo thời gian dạy thực tế nhưng không quá 9 

tháng/năm học. 

 5. Nguồn kinh phí: Ngân sách địa phương đảm bảo.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu 

HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, Kỳ họp thứ … 

thông qua ngày … tháng … năm 2023 và có hiệu lực thi hành từ ngày … tháng 

… năm 2023./. 

IV. DỰ KIẾN ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH 

VĂN BẢN SAU KHI ĐƢỢC THÔNG QUA 

Sau khi Nghị quyết được thông qua, UBND tỉnh tổ chức triển khai Nghị 

quyết đến các cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện. 

V. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN 

Dự kiến trình Kỳ họp thứ … Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 

2021 - 2026, dự kiến họp trong tháng …../2023. 

Trên đây là nội dung trình Thường trực HĐND tỉnh về đề nghị xây dựng 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ giáo viên dạy tăng cường 

tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND tỉnh kính 

trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- các Ban của HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.120b. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục  

Đề xuất mức hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy tăng cƣờng tiếng Việt 

 

Đề xuất mức hỗ trợ bằng 0,3 mức lƣơng cơ sở 

Lớp  Số lớp  
Số tháng/năm 

học 
Số tiền/tháng Tổng số tiền 

1 834 9 450.000 3.377.700.000 

2 800 9 450.000 3.240.000.000 

3 712 9 450.000 2.883.600.000 

Tổng phụ trách đội + GV 

kiêm nhiệm công tác Đội 
147 9 450.000 595.350.000 

                                                                        Cộng: 10.096.650.000 

 

 


